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  الدزس الثامن

 

همَّ صّلِ وشلم وبازك، غلى غبدك وزشىلك محمٍد، وغلى آله 
َّ
بصم هللا السحمن السحيم، الحمد هلل زب الػاملين، الل

. وصحابخه ؤجمػين، وغلى من جبػهم بئحصاٍن إلى ًىم الدًن

 

. غالماث إلاغساب ألاصليت والفسغيت، والظاهسة واملقدزة           

  سي ىىن، إال - زحمه هللا حعالى-فبعد أن ذهس الحٍس
ُ
عالماث ؤلاعساب ألاصلُت، زم ذهس أن ألاصل في ألاطماء أنها ج

.  في دمظت مىاطَع، شسحىاها في الدزض الظابم

  سي ، - زحمه هللا حعالى-بعد ذلً ذهس الحٍس
ً
 ال أصلُت

ً
أن عالماث ؤلاعساب كد جذسج عً أصلها، فخيىن فسعُت

ىن عالماث ؤلاعساب جلظُمحن ، ولرا ًلظم الىحٍى
ً
 ال ظاهسة

ً
:  وجيىن ملدزة

 جلظُم : هى جلظُم عالماث ؤلاعساب إلى أصلٍُت وفسعٍُت، والخلظُم آلادس: الخلظُم ألاٌو لعالماث ؤلاعساب

 .عالماث ؤلاعساب إلى ظاهسٍة وملدزةٍ 

. الخقصيم ألاوو لػالماث إلاغساب، هى جقصيمها إلى غالماٍث ؤصليٍت، وغالماٍث  سغيٍت            

  عسفىا مً كبل ما معنى ولمت عالمت، أو عالماٍث، عالمت ؤلاعساب هما عسفىا هي الدلُل الري ًدٌ على الحىم

، أم حصٌم، هره ألادلت  ؤلاعسابي، ما الدلُل الري ًدٌ على حىم اليلمت ؤلاعسابي؟ هل هى زفٌع، أم هصٌب، أم حسٌّ

ىن عالماث ؤلاعساب . التي جدٌ على ألاحيام ؤلاعسابُت، ٌظميها الىحٍى

 الظمت للسفع، والفخحت للىصب، : ألاهثر في اإلاعسباث مً ألاطماء وألافعاٌ اإلاظازعت، أن عالماث إعسابها هي

، فظمىا هره العالماث بعالماث ؤلاعساب ألاصلُت؛ ألن ألاصل في الباب هى والىظسة للجس، والظيىن للجصم

ألاهثر فُه، ألاصل في عالماث ؤلاعساب أنها جيىن العالماث اإلاروىزة كبل كلٍُل، فدظمى عالماث ؤلاعساب 

. ألاصلُت

  ،
ً
 غحر هره العالماث اإلاروىزة كبل كلٍُل، وأبىاًبا كلُلت

ٌ
 فيها عالماٌث إعسابُت

ً
حن وحدوا أبىاًبا كلُلت زم إن الىحٍى

ىن بعالماث ؤلاعساب الفسعُت، أو الىُابُت،  فهره العالماث التي جذخص بهره ألابىاب الللُلت، طماها الىحٍى

 في هرا الدزض ألاطماء الظخت، وهي
ً

ٌٍ : هما طُأحي مثال . أبىن، وأدىن، وحمىن، وفىن، وهىىن، وذو ما

  حاء أبىن، وألالف في : هره اليلماث دصصها العسب بعالماث إعساٍب داصٍت بها، وهي الىاو في السفع، فُلىلىن

طلمذ على أبًُ، إذن ما عالمت السفع فيها؟ الىاو :  فُلىلىن أهسمذ أبان، والُاء في الجس،: الىصب، فُلىلىن 

 للسفع في ألاطماء الظخت، 
ً
 وعالمت

ً
ولِع الظمت، فالظمت هره عالمت السفع ألاصلُت، وعىدما حاءث الىاو دالت

 ،
ٌ
 فسعُت

ٌ
، إلااذا طمىها بالفسعُت؟كلىا إن هره العالمت عالمت

ٌ
وإلااذا  الفسع باليظبت لألصل كلٌُل، ألنها كلُلت

؟
ً
ألن هره العالماث الللُلت جىىب عً عالماث ؤلاعساب ألاصلُت، جىىب عنها في الداللت على  طمىها هُابُت

.  الحىم ؤلاعسابي
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  ًم 
ٌ
 بالخدبع والاطخلساء في طبعت أبىاٍب، دمظت

ٌ
، وهي محصىزة

ٌ
عالماث ؤلاعساب الفسعُت الىُابُت كلُلت

 في ألاطماء وفي اإلاظازع
ٌ
 .ألاطماء، وازىحن مً الفعل اإلاظازع، ألها عسفىا أن اإلاعسباث مىحصسة

 .ؤبىاب غالماث إلاغساب الفسغيت        

  سي لها باًباألاطماء الظخت، :الباب ألاوو .  وكد علد الحٍس

 سي باًبا، وطيشسحهاإلاثنى، :الباب الثاوي .  وعلد له الحٍس

 سي باًباحمع اإلارهس الظالم، :الباب الثالث .  وعلد له الحٍس

 سي باًباحمع اإلاؤهث الظالم، :الباب السابؼ .  وعلد له الحٍس

 الاطم اإلامىىع مً الصسف :الباب الخامض. 

  سي باًبا، ولىىه لم ٌعلده طمً الىالم على عالماث ؤلاعساب، وإهما الاطم اإلامىىع مً الصسف، علد له الحٍس

علده في آدس أبىاب الىحى، وكبل أحيام الصسف، هىان ذهس ألاطماء اإلامىىعت مً الصسف، وذهس عالماث 

. إعسابها، ووان ًيبغي أن ًرهس ذلً هىا، أعني عالماث إعسابها

 وؤما البابان اللران من الفػل املضازع: 

   سي باًبا، ولىىه في آدس اإلالحتألافعاٌ الخمظت، :ألاوو الباب .  وكد علد لها الحٍس

 سي وعلى عالماث إعسابه، في هالمه على حىاشم هى اإلاظازع اإلاعخل آلادس، :الباب الثاوي  وجيلم علُه الحٍس

 
ً

. اإلاظازع، ولم ًيعل له باًبا مظخلال

. جقصيم غالماث إلاغساب إلى  اهسٍة ومقدزةٍ           

   ؟
ٌ
؟ وما معنى ملدزة

ٌ
ما معنى ظاهسة

 ٌعني التي جظهس في الىؼم، ومً زمَّ جظهس في الظماع، هرا هى ألاصل في : فمعنى عالماث ؤلاعساب الظاهسة

أبىَن ظهسث عالمت ؤلاعساب الىاو، : ظهسث الظمت، وإذا كلذ" محمٌد : " فأهذ إذا كلذعالماث ؤلاعساب،

 
ٌ
. عالماٌث ظاهسة

 ومعنى ملدزة :،
ٌ
، ولىنها مظخىزة

ٌ
 مىحىدة

ٌ
، ٌعني أن هىان شًِئا ٌعني أنها عالمت

ٌ
؟ ٌعني مغؼاة

ٌ
 ما معنى مظخىزة

 في الىؼم وفي الظماع
ً
. طترها وغؼاها، ومىعها مً الظهىز، مىعها أن جيىن ظاهسة

 ًالفتى، أو مصؼفى، أو : هى الاطم اإلاذخىم بألٍف، هلىلً: الاطم اإلالصىز، الاطم اإلالصىز : مثاٌ ذل

حاء الفتى، حاء فعٌل ماٍض، والفتى فاعٌل، والفاعل حىمه السفع، ما عالمت السفع : اإلاظدشفى، إذا كلذ

، مسفىٌع ٌعني هظع في 
ً
ألاصلُت؟ الظمت، فالفتى فاعٌل مسفىٌع، ما معنى مسفىٌع؟ مسفىٌع ٌعني أن على آدسه طمت

، هرا معنى مسفىٌع 
ً
، ميسوٌز هظع في آدس الاطم هظسة

ً
، مىصىٌب هظع في آدس الاطم فخحت

ً
آدس الاطم طمت

. ومىصىٌب وميسوٌز 
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  ،
ٌ
َعه، ما معنى زفعه؟ ٌعني وطع في آدسه طمت

َ
الفتى مسفىٌع، ما معنى مسفىٌع؟ ٌعني أن الفعل اإلااض ي حاء زف

 
ً
 هائمت

ً
، ما يهمني أن جيىن ملصىزة

ٌ
، ما آدس الفتى؟ آدس الفتى ألف

ً
الفعل اإلااض ي حاء وطع في آدس الفتى طمت

، والحىم واحٌد 
ٌ

، أكصد الىائمت واللائمت هالهما ألف
ٌ

، لىنهما ألف
ٌ
، هره أمىٌز إمالئُت

ً
. أو كائمت

  ،إذن الفتى على آدسه طمت، وهي عالمت ؤلاعساب التي حلبها العامل، وهى الفعل حاء، وأوحدها في آدس الفاعل

 للظيىن، 
ٌ
 للظيىن، ألالف في العسبُت مالشمت

ٌ
 باأللف، وألالف في ػبُعصها أنها مالشمت

ٌ
إال أن الفتى مذخىمت

 صحٌُح، ًلبل الحسواث - ًا إدىان-ألالف 
ٌ

 آدس، فالهمصة هرا حسف
ٌ

، والهمصة حسف
ٌ

غحر الهمصة، ألالف حسف

 ٌ د به ألالف اإلادًت، وهره ال جيىن إال وطؽ اليلمت، حشى اليلمت، : والظيىن، جلى ، وأما ألالف فجًر
ْ
 أ

ُ
 ِإ أ

َ
أ

. طعى، أو مصؼفى، أو فتى: كام، صام، أو في آدس اليلمت، مثل: مثل

  للظيىن؟ ٌعني ال ًمىً أن جخحسن، ما معنى ال - ألالف اإلادًت-هره ألالف 
ٌ
 للظيىن، ما معنى مالشمت

ٌ
مالشمت

، ما الحسواث؟ الظمت، والفخحت، والىظسة، هره الحسواث، فئذا دال الحسف 
ٌ
جخحسن، ٌعني ال ًيىن عليها حسهت

: مً الحسواث، ال طمت، وال فخحت، وال هظسة، ماذا ًيىن؟ ًيىن طاهًىا، إذن ما معنى طاهً؟ الحسف الظاهً

، الظيىن عىع الحسهت، الظيىن دلى الحسف مً 
ً
ٌعني الخالي مً الحسواث، فلهرا، الظيىن ال ٌعد حسهت

الحسواث، فلهرا عىدما وطع الخلُل بً أحمد الفساهُدي زمىش الحسواث والظىىاث وإلى آدسه، وطع زمص 

؛ ألنها أطهل، ػسف خ ٌعني 
ً
الظيىن ػسف خ، هما ًيدوه في اإلاصحف آلان، زم جؼىز مع الىكذ وصاز دائسة

 ٌٍ . دا

  ما الري حدر؟ الري حدر أن الظيىن ،
ٌ
 للظيىن ػبُعصها، زم إنها في الفتى وكعذ عليها طمت

ٌ
فاأللف مالشمت

؛ ألن العامل . اإلاالشم لأللف غؼى الظمت، أو مىعها مً الظهىز 
ٌ
 أم غحر مىحىدٍة؟ مىحىدة

ٌ
إذن فالظمت مىحىدة

أوحدها في آدس الاطم اإلاسفىع، إال أن هىان ماوًعا مىع هره الظمت مً الظهىز، وغؼاها، وطترها، الفسق بحن 

عالمت ؤلاعساب الظاهسة واإلالدزة ههرا الللم، الللم مىحىٌد أم غحر مىحىٍد آلان في هرا اإلايان؟ مىحىٌد، وآلان 

مىحىٌد أم غحر مىحىٍد في اإلايان؟ مىحىٌد، ما الفسق بحن حالخُه؟ في ألاولى مىحىٌد ظاهٌس، ٌعني ظاهٌس للعُان، 

للعحن هساه، وللثاهُت مىحىٌد، لىىه مغؼى مظخىٌز، ما الري مىعه مً الظهىز؟ زىبي، إذن فهى مىحىٌد لىً 

ٌ : مىعه مً الظهىز زىبي، هرلً عالمت ؤلاعساب، فئذا كلذ ؟ هلى
ً

فاعٌل، ما : حاء الفتى، هُف وعسب الفتى مثال

 ٌ اإلالدزة، ما معنى اإلالدزة؟ ٌعني : عالمت زفعه؟ الظمت، فاعٌل مسفىٌع، وعالمت زفعه الظمت، لىً هلى

اإلاظخىزة اإلاغؼاة، ما الري طترها وغؼاها؟ الظيىن، الظيىن اإلاالشم، إلااذا الظيىن مالشٌم لأللف؟ ألن ألالف 

مىع مً ظهىزها الخعرز، ما معنى الخعرز؟ الخعرز معىاه : ٌظخحُل أن جخحسن، ٌظخحُل، فلهرا ًلىلىن 

 ٌ هرا ش يٌء مخعرٌز، ًخعرز عليَّ هرا، ٌعني ٌظخحُل، مىع مً ظهىزها الخعرز، ٌعني : الاطخحالت، جلى

. الاطخحالت، ٌعني اطخحالت جحٍسً ألالف

  ،في مىاطع كلُلٍت، جدبعىها وذهسوا مىاطعها 
ً
، وجيىن ملدزة

ً
فاألصل في عالماث ؤلاعساب أن جيىن ظاهسة

 غالماث إلاغساب املقدزة جكىن في مىاضؼ مػيىٍت،

   سي باًبافي الاطم اإلالصىز، :املىضؼ ألاوو .  ٌعني اإلاذخىم بألٍف، وعلد له الحٍس

 عي، وعلد له :  اإلاىلىصالاطم اإلاىلىص، :املىضؼ الثاوي ، واللاض ي واإلادَّ
ٌ
ٌعني اإلاذخىم بُاٍء كبلها هظسة

سي باًبا . الحٍس
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 سي في :  مثلالاطم اإلاظاف إلى ًاء اإلاخيلم، :املىضؼ الثالث صدًلي، وهخابي، ودًني، ولم ًرهسه الحٍس

. ملحخه

 أو "ًدعى"، أو بىاو هـ"ٌظعى" ٌعني اإلاذخىم بألٍف، هـهى الفعل اإلاظازع اإلاعخل آلادس، :املىضؼ السابؼ ،

سي "ًلض ي"اإلاذخىم بُاء، هـ . في إعساب الفعل اإلاظازع- زحمه هللا-، وكد ذهسها الحٍس

  سي طِظسد ألابىاب بعد ذلً غحر مساٍع لترجِب - زحمه هللا حعالى-كدمىا الىالم على هرًً الخلظُمحن؛ ألن الحٍس

رهس باًبا  ، زم ٌعىد، ٍو
ٌ
رهس باًبا عالماث إعسابه ملدزة ، ٍو

ٌ
الخلظُمحن، طُرهس باًبا عالماث إعسابه فسعُت

سي  ، وهىرا، هحً طيظحر مع الحٍس
ٌ
ىا ذلً- زحمه هللا-عالماث إعسابه فسعُت َِّ . في ملحخه، بعد أن ب

  سي في جسجِب ألابىاب سي عالماث ؤلاعساب ألاصلُت -إن شاء هللا-فعسفىا أهىا طيخابع الحٍس ، فبعد أن ذهس الحٍس

:  الظاهسة في كىله

  الس ؼ ضم آخس الحسوف 

 

    والىصب بالفخح بال وقىف

   والجس بالكصسة للخبيين

 

    والجزم في الصالم بالدصكين

   بدأ هىا برهس ألابىاب التي جذسج عالماث إعسابها عً عالماث ؤلاعساب ألاصلُت، ٌعني إلى الفسعُت، أو جذسج

إن شاء -عالماث إعسابها عً عالماث ؤلاعساب الظاهسة، ٌعني إلى اإلالدزة، وطىرهس ألابىاب جبًعا له، وطيشسحها 

 .مبخدئحن بأٌو هره ألاواب، وهى باب ألاطماء الظخت- هللا

. باب ألاشماء الصخت          

 { ،ن بصم هللا، والصالة والصالم غلى زشىو هللا، اللهم اغفس لىا، ولشيخىا، وللمشاهدًن، والحاضٍس

. ولجميؼ املصلمين

  صل في ألاشماء الصخت: زحمه هللا وإًاها-قاو املصىف  .

  جس ػها بالىاو 
ٌ
وشخت

 

    في قىو كل غالٍم وزاو

   خي باأللف
ُ
والىصب  يها ًا ؤ

 

    وجسها بالياء  اغسف واغترف

  ؤخىك، وؤبى غمسان : وهي

 

    وذو، و ىك، وحمى غثمان

   ثم هىىك، ثالث ألاشماء

 

    احفظ مقالي حفظ ذي الركاء 

   وهره ألاطماء هي- زحمه هللا حعالى-ذهس ،
ٌ
أبىن، وأدىن، : أن هىان طخت أطماٍء، لها عالماث إعساٍب داصت

، وهىىن، وهرا كىله ٌٍ :  وحمىن، وفىن، وذو ما

 ؤخىك، وؤبى غمسان : وهي

 

    وذو، و ىك، وحمى غثمان

   ثم هىىك، ثالث ألاشماء

 

    احفظ مقالي حفظ ذي الركاء 
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 ،واإلاؤهث مىه حماة، فاإلاشهىز أن أحماء أما أبىن، وأدىن، فمعسوفان، وأما حمىن، فالحم وحمعه أحماء 

اإلاسأة أكازب شوحها، ألاحماء اإلاشهىز أنهم أكازب الصوج، باليظبت لصوحخه، هأبُه، وأدُه، وعمه، وأبىاء عمه، 

.  وأمه، وما إلى ذلً، فأبى الصوج باليظبت للصوحت حمىها، وأم الصوج باليظبت للصوحت حماتها، وهىرا

 ،إذا طلؼذ مىه اإلاُم، وعّىِض عنها بالىاو، فى، زم جظاف فىن، أو فى محمٍد، ٌعني فم وأما فىن، فهى الفم 

. محمٍد 

 ،وهىراوأما ذو، فهي هىا بمعنى صاحب ، ٌٍ ، صاحب ما ٌٍ .   ذو علٍم، صاحب علٍم، ذو ما

 ،ح به ىنى بها عما ًلبح الخصٍس ًُ ح بلفظها، فئن العسب وأما ولمت هىىن، فالهً ولمت   ول ولمٍت ًلبح الخصٍس

 إذا اهىشفذ 
ً

سة العسبُت، جلٌى مثال جىني عنها بالهً، وهرا مظخعمٌل إلى الُىم في مىاػم مذخلفٍت مً الجٍص

ِ َهَىان، ومً ذلً الحدًث: عىزة إوظاٍن 
ّ
:  ٌعني كىلىا له،«من حػزي بػزاء الجاهليت،  إغضىه َهَن ؤبيه»: غؽ

ًَ أبان، جبىًُخا له وحظىًُخا . ُعع َه

  فهره هي ألاطماء الظخت، هره ألاطماء الظخت دصصها العسب، وهم أهل اللغت بعالماث إعساٍب داصٍت بها، ماذا

ًفعلىن بها في السفع؟ ًظعىن فيها واًوا، أبىن، أدىن، حاء أبىن، حاء أدىن، وأما في الىصب، فُظعىن فيها 

طلمذ على أبًُ، ومسزث : ألًفا، أهسمُذ أبان، وأهسمُذ أدان، وأما في الجس فُظعىن فيها ًاًء، ًلىلىن 

. بأدًُ، إذن فعالمت السفع فيها الىاو، وعالمت الىصب فيها ألالف، وعالمت الجس فيها الُاء

  سي :  وهرا هى كٌى الحٍس

  جس ػها بالىاو 
ٌ
وشخت

 

    في قىو كل غالٍم وزاو

   والىصب  يها ًا ؤخي باأللف

 

    وجسها بالياء  اغسف واغترف

   ٌ . فاعٌل، ما عالمت زفعه؟ الىاو" أبىن"فعٌل ماٍض، و" أهسمَ "أهسَم أبىن أبا محمٍد، : جلى

 " به، ما عالمت هصبه؟ ألالف، وأما "أبا محمٍد ٌٌ في أبىن، فما إعسابها؟ طمحٌر اجصل " الياف"، هرا مفعى

ا في ؤلاعساب
ً
 إلُه، كلىا مً كبل، طابؼ

ٌ
 إلُه، : باطٍم، مظاف

ٌ
 ومظاف

ٌ
ول طمحر اجصل باطٍم، فهى مظاف

 إلُه، و" أبىن"في " الياف"ف
ٌ

 إلُه" محمٍد "مظاف
ٌ

. في أبا محمٍد، أًًظا مظاف

 ٌ ، و" عً"زض ي هللا عً أبي بىٍس، : وهلى  إلُه" بىس"اطٌم ميسوٌز وعالمت حسه الُاء، و" أبي"حسف حّسٍ
ٌ

. مظاف

 ٌ سة، : وجلى سة"فاعٌل، و" أبى"فعٌل ماٍض، و" زوي"َزوي أبى هٍس  إلُه" هٍس
ٌ

. مظاف

 ٌ ٌ : وجلى سة، وجلى سة: عً أبي صالٍح أهه كاٌ: ُزوي عً أبي هٍس ٌ : كاٌ أبى هٍس عً أبي صالٍح أن أبا أبى أبي : وجلى

سة؛ ألن أن جىصب اطمها، وهىرا سة؟ أن أبا هٍس .  هٍس

  عسب بالحسوف بالىاو وألالف والُاء
ُ
إال فهره هي ألاطماء الظخت، وهرا هى عالماث إعسابها، إال أنها ال ح

: بشسطين

  الشسر ألاوو: ،
ً
، أبىان، وال ميمىعت آباٍء، إدىةأن جيىن مفسدة

ً
، ٌعني لِظذ مثىاة

ٌ
.  ما معنى مفسدة

 إلى غحر ًاء اإلاخيلم :الشسر الثاوي 
ً
 .أن جيىن مظافت
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 ٌفيها هره الشسوغ، كا 
ً
سي لها مخىافسة دٌ على اشتراغ هرًً الشسػحن، جمثُل الحٍس شحر ٍو أدىن، : َو

؛ ألن "ذو"فأطاف، وأبى عمسان، وفىن، وحمى عثمان، وأما 
ً
ل لها مظافت ِ

ّ
مث ًُ  " ذو"، فلم 

ً
ال جأحي في اللغت أصال

 ٌٍ  لها على ول حا
ٌ
، ال ًمىً أن جأحي غحر مظافٍت، فااطافت مالشمت

ً
. إال مظافت

   إذا لم جخىفس هره الشسوغ؟ فما حىم هره ألاطماء؟

  ٌ ،: هبدأ بالشسغ ألاو
ً
، كلذإذا لم جىً مفسدة

ً
عسب :  واهذ مثىاة

ُ
أبىان، أو أدىان، أو حمىان، فئنها ال ح

ىصب وجيس بالُاء، 
ُ
سفع باأللف، أبىان، وج

ُ
إعساب ألاطماء الظخت، وإهما جيخلل إلى إعساب اإلاثنى آلاحي، ج

ً . أبٍى

عسب بعالماث 
ُ
عسب إعساب هرا الجمع، فئذا ُحمعذ حمع جىظحٍر، فئنها ح

ُ
؟ حُيئر ح

ً
وإن واهذ ميمىعت

 ٌ ، : ؤلاعساب ألاصلُت، جلى
ً
، وأهسمُذ إدىة

ٌ
هؤالِء آباٌء، وأهسمُذ آباًء، وطلمُذ على آباٍء، وهؤالِء إدىة

. وطلمُذ على إدىةٍ 

 إلى غحر ًاء اإلاخيلم: والشسغ الثاوي 
ً
؟ اليلمت لِظذ بمظافٍت، أن جيىن مظافت

ً
ظف أصال

ُ
، ػُب لى لم ج

ٌ : كلذ عسب بعالماٍث أصلٍُت، جلى
ُ
حاَء أٌب، وأهسمُذ أًبا، وطلمُذ : أب، أو ألاب، فئنها جبلى على ألاصل، ح

. على أٍب، وحاَء ألاُب، بظمٍت، وأهسمُذ ألاَب، بفخحٍت، وطلمُذ على ألاِب، بىظسةٍ 

 ٌ ٌص، إن له أًبا، وهىرا: جلى ا صالًحا، وهرا حمٌى عٍص
ً
. أهسمُذ أد

 إلى ًاء اإلاخيلم، لى كلذ
ٌ
، لىنها مظافت

ً
عسب بالحسوف : إن واهذ مظافت

ُ
أبي، وأخي، وحمي، فئنها حُيئٍر ال ح

واألطماء الظخت، وإهما طخيخلل إلى إعساب الاطم اإلاظاف إلى ًاء اإلاخيلم، فُخعسب بعالماث أصلٍُت، ولىنها 

، ف
ٌ
عسب في السفع بظمٍت ملدزٍة، وفي الىصب بفخحٍت ملدزٍة، وفي الجس " أبي"ملدزة

ُ
جيىن مثل صدًلي، ح

. بىظسٍة ملدزةٍ 

. بػض الخطبيقاث         

 ًِخيِه : كىله حعالى: مً الخؼبُلاث على ذل
َ
ْسُء ِمْن ؤ

َ ْ
ِفسُّ امل ًَ ْىَم  ًَ ِبيِه ﴾* ﴿

َ
ِه َوؤ ّمِ

ُ
[. 35: عبع] َوؤ

. حسف حّسٍ ": مً" "ًىم ًفس اإلاسء مً أدُه"

. مً أدُه: مً أداه، وإهما كاٌ: مً أدىه، ولم ًلل: ما عالمت حسه؟ الُاء، لم ًلل" مً"اطم ميسوز بـ": أدُه"

. معؼىفان، لهما حىم اإلاعؼىف علُه، إذن ميسوزان": وأمه وأبُه: "زم كاٌ

 ": أمه"أما 
ٌ
 أصلُت

ٌ
. فميسوٌز بالىظسة، عالمت

. فميسوز بالُاء؛ ألهه مً ألاطماء الظخت" أبُه"وأما 

 ٌكا :﴾
َ
ين ِ

َ
َػامل

ْ
ى ال

َ
ْضٍل َغل

َ
و  

ُ
 ذ

َ
ه

َّ
[. 251: البلسة] ﴿الل

 مسفىٌع وعالمت زفعه الظمت": هللا"
ٌ
. اطم هللا مبخدأ

 ": ذو فظل"و
ٌ

دبر اإلابخدأ مسفىٌع، ما عالمت زفعه؟ الىاو؛ ألهه مً ألاطماء الظخت، ما إعساب فظٍل؟ مظاف

. مً اإلاالشمت لإلطافت" ذو"إلُه، فيلمت 

 ٌْم﴾: كا
ُ
ن ّزَِجاِلك َحٍد ّمِ

َ
َبا ؤ

َ
ٌد ؤ  ُمَحمَّ

َ
ان

َ
[. 40: ألاحصاب] ﴿َما ك

. حسف هفي": ما"
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ىصب دبره": وان" . فعٌل ماٍض، ًسفع اطمه، ٍو

. ، مسفىٌع، وعالمت زفعه الظمت"محمٌد "أًً اطم وان اإلاسفىع؟ 

 : ، أبا"أبا أحد"أًً دبر وان اإلاىصىب؟ 
ٌ

، وأحٍد مظاف
ٌ

دبر وان مىصىٌب، وعالمت هصبه ألالف، وهى مظاف

. إلُه

 ِبيًرا﴾: كالىا
َ
ا ك

ً
ْيخ

َ
ًبا ش

َ
ُه ؤ

َ
َػِزٍُز ِإنَّ ل

ْ
َها ال يُّ

َ
ا ؤ ًَ [. 78: ًىطف] ﴿

سفع دبره، اطمه ": إن"  هاسٌخ، ًىصب اطمه ٍو
ٌ

مؤدٌس مىصىٌب، وعالمت هصبه الفخحت أم " أًبا"هرا حسف

، عالمت هصبه الفخحت، إلااذا هصب بالفخحت، : ألالف؟ عالمت الىصب الفخحت، أًبا، ما كاٌ ًٌ  وجىٍى
ٌ
أبى، فخحت

عسب بهرا ؤلاعساب إال إذا أطُفذ
ُ
ظف، أب، وكلىا ألاطماء الظخت ال ح ًُ . ولم ًىصب باأللف؟ ألهه لم 

 ٌاُه﴾: كا
َ
  

َ
غ

ُ
اِء ِلَيْبل

َ ْ
ى امل

َ
ْيِه ِإل

َّ
ف

َ
َباِشِط ك

َ
[. 14: السعد] ﴿ك

فىه، أو فُه؟  : إلااذا لم ًلل

ٌٌ به مىصىٌب، وعالمت هصبه : فاعٌل، وفاه: فعٌل مظازٌع، واإلااء: لُبلغ اإلااء فاه، لُبلغ: ٌعني" لُبلغ فاه" مفعى

 إلُه: ألالف، والهاء في فاه
ٌ

. مظاف

 ٌُه﴾: كا
َّ
ْسَبى َحق

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
أِث ذ

َ
[. 38: السوم] ﴿ 

. فعل أمٍس، والفاعل مظختٌر جلدًسه أهذ": آث"

ٌٌ به مىصىٌب، وعالمت هصبه ألالف، واللسبى": ذا اللسبى"و  إلُه: مفعى
ٌ

.  مظاف

 ٌكا :﴾
ٌ
َىة

ْ
 ِإخ

َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ؤ

ُ ْ
َما امل

َّ
[. 10: الحجساث] ﴿ِإه

. حسف حصٍس، مبنيٌّ على الظيىن، ال محل له مً ؤلاعساب": إهما"

 مسفىٌع، وعالمت زفعه الىاو ": اإلاؤمىىن "
ٌ
. ؛ ألهه حمع مرهٍس طالم-هما طُأحي-مبخدأ

 "و
ٌ
سفع بالىاو؟ ألهه لِع مفسًدا، هرا ": إدىة ًُ الخبر، مسفىٌع، وعالمت زفعه الظمت، إلااذا ُزفع بالظمت، ولم 

. حمٌع 

 ٌٍس ﴾: كا
ُ
ف

ُ
لَّ ِذي  

ُ
ا ك

َ
ْمى ِرًَن َهاُدوا َحسَّ

َّ
ى ال

َ
[. 146: ألاوعام] ﴿َوَغل

. فعٌل وفاعٌل ": حسمىا"

 ": ولَّ "
ٌ

ٌٌ به مىصىٌب، وعالمت هصبه الفخحت، وهى مظاف . مفعى

 إلُه ميسوٌز، ما عالمت حسه؟ الُاء": ذي"و
ٌ

. مظاف

 ٌاملؤمن ؤخى املؤمن»: كا». 

. مبخدأ": اإلاؤمً"

. دبر اإلابخدأ مسفىٌع، وعالمت زفعه الىاو": أدى"و

؟ وعم، أطُف إلى 
ٌ

هل جىافسث الشسوغ؟ وعم، هل هى مفسٌد؟ لِع مثنى وال حمًعا؟ وعم، هل هى مظاف

.  ولهرا زفع بالىاو، واإلاؤمً مظاف إلُه،«املؤمن ؤخى املؤمن»اإلاؤمً 

 ٌاُهْم ُهىًدا ﴾: كا
َ
خ

َ
ى َغاٍد ؤ

َ
[. 65: ألاعساف] ﴿َوِإل

ٌٌ به مىصىٌب، وعالمت هصبه ألالف": أداهم"وإلى عاٍد أزطلىا أداهم، ف: وهللا أعلم-اإلاعنى  . مفعى
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 ىا ﴾ ﴿: كاٌ حعالى
ُ
ال

َ
 ق

ْ
ٍو : ماذا كالىا ِإذ

َ
ال

َ
ِفي ض

َ
ا ل

َ
َباه

َ
 ِإنَّ ؤ

ٌ
ا َوهْحُن ُغْصَبت

َّ
ا ِمى

َ
ِبيى

َ
ى ؤ

َ
َحبُّ ِإل

َ
ىُه ؤ

ُ
خ

َ
 َوؤ

ُ
ُيىُشف

َ
﴿ل

ِبيٍن﴾ [. 8: ًىطف] مُّ

، ماذا كالىا؟ كالىا" لُىطف" ". لُىطف وأدىه أحب إلى أبِىا: "هرا اإلالٌى

 مسفىٌع، وعالمت زفعه الظمت ": ًىطف"
ٌ
، والالم الم الابخداء، إذن مبخدأ

ٌ
". لُىطف"مبخدأ

 إلُه": أدىه"و
ٌ

 على مسفىٍع، فهى مسفىٌع، ما عالمت زفعه؟ الىاو، والهاء في أدىه مظاف
ٌ

. معؼىف

، و" إلى: "إلى أبِىا في " ها"اطٌم ميسوٌز، وعالمت حسه الُاء؛ ألهه مً ألاطماء الظخت، ما إعساب " أبِىا"حسف حّسٍ

 إلُه
ٌ

. أبِىا؟ مظاف

 إن أباها"
ٌ
. اطمها مىصىٌب، وعالمت هصبه ألالف: إن جىصب اطمها، وأباها": مىا وهحً عصبت

م،  ". أباها"طمحر اإلاخيلمحن " ها"، زم طمحر "أبا"ما إعسابها؟ هي " أباها"في " ها"ألاخ الىٍس

 " ها"اطم إن مىصىٌب، وعالمت هصبه ألالف، و" أبا"
ٌ

 ومظاف
ٌ

 إلُه، ول طمحٍر اجصل باطٍم فهى مظاف
ٌ

مظاف

. إلُه

 كاٌ أحمد شىقي  :

o   اٍع ؤال ًا ُزبَّ خدَّ

 

    من الىاس جالقيه

 o  ٌػيب الصمَّ في ألا عى

 

    وكل الصّمِ في  يه

، وفُه": في"   إلُه"فُه"وعالمت حسه الُاء، ما إعساب الُاء في " في"اطٌم ميسوٌز بـ: حسف حّسٍ
ٌ

. ؟ مظاف

 أو : عالماث ؤلاعساب في ألاطماء الظخت ،
ٌ
؟ فسعُت

ٌ
 أو فسعُت

ٌ
الىاو، وألالف، والُاء، ٌعني عالماث إعساٍب أصلُت

 ٌ ٌ : هلى ، ألن الظمت إذا مددتها صازث واًوا، ٌعني بدٌ أن جلى
ٌ
، ممؼىػت

ٌ
 ممدودة

ٌ
في أب، حاء أٌب : أصلُت

 ٌ حاء، فأطفها إلى مظاٍف إلُه غحر ًاء اإلاخيلم، واإلاذاػب، بدٌ : بظمٍت، زم أطفها إلى هفظً، بدٌ أن جلى

 ٌ حاَء أُبً، جمد الظمت، حاُء أبىَن، هىرا العسب مدوها، لم ًمدوا ول الظماث، مدوا الظمت في : أن جلى

. ألاطماء الخمظت، فصازث واًوا، أبىن

 وفي الىصب : ٌ  مً أن جلى
ً

، ًمدون الفخحت، أهسمُذ أباَن، مدوا الفخحت هىا في : بدال ًَ َب
َ
أهسمُذ أًبا، أهسمُذ أ

.  ألاطماء الظخت

 وفي الجس : ٌ  مً أن جلى
ً

ًَ : بدال ، ًمدون الىظسة، طلمُذ على أبُ ًَ ِب
َ
. طلمُذ على أ

  إذن العسب مدث ؤلاعساب ألاصلُت في هره ألاطماء الظخت، فصازث عالماث إعسابها في السفع الىاو، وفي الىصب

 .ألالف، وفي الجس الُاء

 

 .وصلى هللا غلى هبيىا محمد، وغلى آله وؤصحابه وؤجباغه، وشلم حصليًما كثيًرا إلى ًىم الدًن

 


